
      

 

 

Het adviseren van uw DGA kan beginnen! 

 

De adviesmarkt wacht al geruime tijd op concrete ontwikkelingen in het kader van pensioen in eigen 

beheer voor de DGA. Gelukkig is er nu eindelijk een goed beeld van de oplossingsrichtingen.  

Staatssecretaris Wiebes wil mogelijk vanaf 1 januari 2017 opbouw van pensioen in eigen beheer 

afschaffen en daarbij de mogelijkheid bieden om gedurende een kalenderjaar eenmalig af te kopen 

tegen 80% van de fiscale waarde. De andere optie is het eerder aangekondigde oudedagssparen in 

eigen beheer. 

De contouren zijn duidelijk en de ‘landingsplaats’ voor pensioen in eigen beheer komt goed in beeld. 

Het is te hopen dat de wetgeving ook daadwerkelijk op 01 januari 2017 in kan gaan, al lezen wij enige 

twijfel tussen de regels. 

 

De oplossingsrichtingen nader uitgewerkt! 

De oplossingsrichtingen binnen pensioen in eigen beheer worden zoals verwacht A) oudedagssparen 

in eigen beheer of B ) uitfaseren van pensioen in eigen beheer. Een combinatie van beide 

oplossingen sluiten wij niet uit. 

 

De staatssecretaris stelt dat vanwege de lage rentestand, fiscale en economische ontwikkelingen 

alsmede administratieve redenen Pensioen in eigen beheer vandaag de dag eigenlijk niet meer 

aantrekkelijk is. Voorlopig draait echter menig vennootschap nog op de liquiditeitsverruiming(en) van 

pensioen in eigen beheer. 

 

Bij het uitfaseren van het Pensioen in eigen beheer heeft de staatssecretaris met name belangstelling 

voor het afschaffen van elke mogelijkheid van opbouw van een oudedagsvoorziening in combinatie 

met een tijdelijke maatregel die voorziet in de fiscaal gefaciliteerde afkoop. 

 

 

 



      
 

Conclusie 

Onze eerste conclusies zijn dat beide oplossingsrichtingen inclusief een tijdelijke overgangsmaatregel 

uitermate interessant zijn voor de belastingdienst. Immers, binnen een zeer kort tijdsbestek vloeit er 

rijkelijk veel (loon)belasting naar de overheid. De DGA heeft dan aan al haar financiële en fiscale 

verplichtingen voldaan, die tot 31-12-2106 feitelijk alleen een ‘reserve op papier’ vormden. 

 

Het uitfaseren van pensioen past naar onze mening niet bij de discussie pensioen in eigen beheer, 

immers een nieuwe maatregel om pensioen af te kopen tegen een (loon)heffing van 52% en een 

groot deel ‘af te stempelen’ is een directe inbreuk op de pensioenrechten van deelnemers en 

(ex)partners. Tot slot waren de oplossingen feitelijk bedoeld om de ‘DGA zonder financiële middelen’ 

tegemoet te komen. Nu moet deze DGA geld gaan lenen om de belastingen te voldoen?! 

 

DGA Analyse 2016® 

Begin dit jaar komt Finact Software met het concept DGA Analyse 2016®. Het is mogelijk niet 

verstandig om te wachten op nieuwe wetgeving, kort gezegd betekent dit dat in verschillende 

situaties het interessant wordt om nog in 2016 het adviestraject op te starten én af te ronden. Wij 

adviseren u hiervoor onze DGA Roadshow (voorjaar 2016) in de gaten te houden. 


